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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 5 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức Cuộc thi Olympic Anh Ngữ 2018 - Khối Cán bộ Viên chức 
“ENGLISH OLYMPIC CONTEST 2018” 

 

Nhằm tạo điều kiện cho toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức trong toàn trường có cơ 

hội để giao lưu, học tập và thực hành khả năng Tiếng Anh của mình, Đoàn CBVC 

Trường phối hợp với Công đoàn Trường ĐH SPKT TPHCM tổ chức cuộc thi Olympic 

tiếng Anh lần 3 năm 2018 dành cho khối CBVC, nội dung như sau: 

 

1. Đối tượng dự thi 

Cán bộ là giảng viên và viên chức hành chính đang làm việc tại trường ĐH Sư 

phạm Kỹ thuật TP.HCM (GV khoa Ngoại ngữ giảng dạy tiếng Anh tham gia tổ 

chức, không dự thi, Giảng viên thỉnh giảng và giảng viên là người nước ngoài 

không được dự thi). 

*Chi tiết bảng thi: trong Thể lệ đính kèm 

 

2. Hình thức đăng ký, thời gian & địa điểm dự thi (có thay đổi so với kế hoạch) 

Có 2 hình thức dự thi: 

2.1. Thi cá nhân 

- Đăng ký và dự thi trực tuyến tại trang exam.hcmute.edu.vn.  CBVC sử dụng 

email của trường cấp để đăng nhập và thực hiện bài thi. 

- Thời gian: từ 16g00 thứ ba ngày 05/06/2018 đến hết thứ ba ngày 

19/06/2018 

- Lễ khai mạc cuộc thi: vào lúc 8:00 thứ tư ngày 06/6/2018 tại phòng máy 

A5-102A 

- Kết quả thi được tổng kết và thông báo hàng tuần 

2.2. Thi đồng đội  

- Mỗi khoa/ viện/ phòng/ trung tâm đăng ký tham gia tối đa 02 đội/đơn vị. Đối 

với các đơn vị có ít thành viên, có thể liên kết với các đơn vị khác (không quá 3 

đơn vị/đội). Mỗi đội gồm 3 thành viên chính thức và 01 thành viên dự bị. Đăng 

ký theo link đến hết chủ nhật ngày 10/6/2018. 

- Thời gian, địa điểm: 

+ Vòng Loại: từ 8:00 đến 11:15, thứ ba ngày 12/06/2018,  tại phòng 

máy tính A5-102A 



+ Vòng Bán kết: từ 13:00 đến 15:00 dành cho bảng CB phòng ban, 

15:00-17:00 dành cho bảng GV, thứ  bảy ngày 16/06/2018, tại Hội 

Trường. 

+ Vòng Chung kết: từ 7:30 đến 9:30 dành cho bảng CB phòng ban, 

9:30:00-11:30 dành cho bảng GV, thứ  năm ngày 21/06/2018, tại Hội 

Trường. 

+ Tổng kết và trao giải: thứ năm ngày 21/6/2018 sau khi kết thúc vòng 

chung kết tại Hội trường (kết hợp trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh 

SV và cuộc thi thiết kế tranh cổ động tiếng Anh) 

*Mỗi cán bộ có thể vừa tham gia thi cá nhân, vừa tham gia thi đồng đội 

 

II. NỘI DUNG THI 

1. Thi cá nhân 

- Kiến thức tiếng Anh tổng quát (từ vựng, ngữ pháp, đối thoại, phát âm)  

- Kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu tiếng Anh 

- Tiếng anh học thuật (chỉ dành cho bảng GV) 

2. Thi đồng đội 

- Kiến thức tiếng Anh tổng quát (từ vựng, ngữ pháp, đối thoại, phát âm)  

- Kiến thức tiếng Anh chuyên ngành (dành cho bảng GV) 

- Kỹ năng cơ bản tiếng Anh: nghe, nói , đọc, viết 

- Kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội phổ thông diễn đạt bằng tiếng Anh (dành 

cho các bảng với độ phức tạp khác nhau). 

 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ 

1. Thi cá nhân 

1.1. Giải tuần: 

Bảng Giải thưởng Trị giá Số tuần Thành tiền 

A 1 giải nhất tuần 200.000/giải 3 600.000 

B 1 giải nhất tuần 200.000/giải 3 600.000 

C 1 giải nhất tuần 200.000/giải 3 600.000 

Tổng cộng: 1.800.000 

1.2. Giải chung cuộc: 

Giải thưởng Trị giá Số bảng Thành tiền 

1 giải nhất 400.000/giải 3 1.200.000 

2 giải nhì 300.000/giải 3 1.800.000 

3 giải ba 200.000/giải 3 1.800.000 



5 giải khuyến khích 100.000/giải 3 1.500.000 

1 giải thí sinh có số lượt thi cao 

nhất mỗi bảng 

200.000/giải 3 600.000 

1 giải đơn vị có số lượt thi cao 

nhất (tính cả ba bảng) 

1.000.000/giải // 1.000.000 

Tổng cộng:  7.900.000 

2. Thi đồng đội 

Giải thưởng Trị giá Số bảng Thành tiền 

1 giải nhất 1.500.000/giải 2 3.000.000 

1 giải nhì 1.200.000/giải 2 2.400.000 

1 giải ba 1.000.000/giải 2 2.000.000 

3 giải khuyến 

khích 

500.000/giải 2 3.000.000 

Tổng cộng:  10.400.000 

Tổng giải thưởng trị giá: 20.100.000 

** Mỗi giải thưởng sẽ được BTC đề nghị cấp chứng nhận của Công đoàn trường/Đoàn 

trường. Các cá nhân đạt giải cao (Nhất, Nhì, Ba ở các bảng thi) sẽ được BTC đề nghị 

cấp giấy khen của Công đoàn trường. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC  

 

 


